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1 Allmänt 

 

Lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992) 

och förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården 

(912/1992), som reglerar klientavgifter inom social- och hälsovården. 

För välfärdsområdets social- och hälsovårdstjänster får en avgift debite-

ras den som använder tjänsten, om tjänsten inte har reglerats i lag som 

kostnadsfri (§ 1 i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården). 

Avgiften som debiteras för tjänsten får vara högst lika stor som kostna-

derna som orsakas av att producera tjänsten (§ 2 i lagen om klientavgif-

ter inom social- och hälsovården).  

 

Social- och hälsovårdstjänsterna kan vara avgiftsfria för klienten, avgif-

ten kan debiteras som jämnstora för alla eller så kan avgiften fastställas 

i enlighet med klientens inkomster. I lagen och förordningen om klient-

avgifter inom social- och hälsovården har man fastställt maximala belopp 

för avgifter för vissa tjänster. En indexkontroll görs vartannat år på de 

lagstadgade maximala avgifterna. Inkomstgränserna som fastställs i § 

10 e i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården justeras 

vartannat år enligt arbetspensionsindexet och de kontrollerade beloppen 

börjar gälla från början av det år som följer på justeringsåret.  
 

1.1 Avgiftstak 

 

För de kostnader som orsakas klienten av klientavgiften finns en kalen-

derårsbaserat högsta belopp, det vill säga ett avgiftstak. Avgiftstaket är 

nationellt. År 2022 var avgiftstaket 692 euro. Beloppet för avgiftstaket 

justeras vartannat år i enlighet med förändringen i folkpensionsindexet.  

 

När avgiftstaket överskrids, är de tjänster som omfattas av avgiftstaket i 

regel avgiftsfria till slutet av det ifrågavarande kalenderåret. För kortva-

rig institutionsvård debiteras efter överskridande av avgiftstaket en av-

gift för uppehälle för personer som har fyllt 18 år. 

 

Avgifter som debiteras tjänster som använts av en klient under 18 år rä-

knas samman med hens föräldrars eller annan vårdnadshavares avgifter. 

När avgiftstaket överskrids, är tjänsterna fortfarande avgiftsfria enligt 

ovan beskrivning för alla personer vars avgifter har ackumulerat avgifts-

taket.  

 

Klienten ska själv följa med uppfyllandet av avgiftstaket.  

 

Till avgiftstaket räknas avgifter som har debiterats under kalenderåret:  
 

• för tjänster inom hälsocentralens öppna sjukvård 

• för undersökning och vård vid en poliklinik 
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• för dagkirurgiska ingrepp  

• för undersökning och vård av mun och tänder, bortsett från tand-

tekniska kostnader 

• för specialsjukvårdens vårdåtgärder beträffande mun och käke 

• för fysioterapi, neuropsykologisk rehabilitering, näringsterapi, fot-

vård, talterapi, ergoterapi och annan jämförbar vård som förbätt-

rar funktionsförmågan och vården 

• för vård som ges i serie 

• för dag- och nattvård  

• för tillfällig hemsjukvård och tillfällig hemsjukhusvård  

• för kortvarig institutionsvård i enlighet med hälso- och sjukvårds-

lagen och kortvarig institutionsservice i enlighet med socialvårds-

lagen  

• för rehabiliteringsperiod på institution inom medicinsk rehabilite-

ring, som ges till en person som får tjänster i enlighet med lagen 

angående specialomsorger om utvecklingsstörda eller lagen om 

service och stöd på grund av handikapp  

• för avgifter som betalats för utkomststöd  
 

Till avgiftstaket räknas inte avgifter, som till exempel har orsakats av: 

 

• sjuktransport  

• läkarintyg  

• oanvänd service eller service som inte har avbokats   

• laboratorie- och röntgenundersökningar, som har utförts på remiss 

av en privatläkare 

• hemvård  

• servicesedelns självriskandelar 

• hemservice för barnfamiljer  

 

Till avgiftstaket räknas inte inkomstbaserade avgifter, såsom avgifter för 

långvarig institutionsvård, långvarig boendeservice eller regelbunden 

hemvård, som har betalats till klienten på basis av lagen om olycksfall i 

arbetet och om yrkessjukdomar, lagen om skada, ådragen i militärtjänst, 

trafikförsäkringslagen, patientförsäkringslagen eller någon annan mot-

svarande lag. Till avgiftstaket räknas inte andra klientavgifter än sådana 

som tas ut av klienter bosatta i Finland.  

 

(6 a § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården)  

 

1.2 Oanvänd service  

 

Avgift som tas ut för oanvänd service eller service som inte har avbo-

kats: 51,50 euro  
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Avgiften debiteras om en klient eller klientens företrädare har bokat en 

mottagningstid för hälsovårdsservice eller har bokat en kortvarig vård-

plats eller boendeserviceplats inom social- eller hälsovården, och klien-

ten utan godtagbart skäl och utan att ha avbokat tiden eller platsen inte 

har kommit till mottagningen eller enheten i fråga vid bokad tid (§ 3 i la-

gen om klientavgifter inom social- och hälsovården). 

 

Avgiften får emellertid tas ut endast om uttaget av avgiften inte ska an-

ses oskäligt och man i samband med bokningen har meddelat att en av-

gift kan komma att tas ut samt gett anvisningar om att tiden eller plat-

sen kan avbokas på förhand. Uppgifter om uttag av avgift samt om av-

bokning av tid eller plats ska lämnas så att klienten tillräckligt väl förstår 

innehållet i dem. Avgift tas inte ut hos en klient under 18 år. (§ 3 i lagen 

om klientavgifter inom social- och hälsovården) 

 

Tjänstens avgiftsfrihet befriar inte klienten från avgiften för en oanvänd 

service eller service som inte har avbokats. 

 

 

1.3 Social- och hälsovårdens avgiftsfria service 

 

Avgiftsfri service gäller: 
 

• läkarintyg eller -utlåtande, när patienten på basis av det ansöker 

om ett beslut om rätt till specialersättning för läkemedelsbehand-

ling från FPA 

• läkarintyg- eller utlåtande, som krävs för att klienten ska få vård 

eller rehabilitering, eller för att påvisa behov av sådan kortvarig 

sjukledighet, vars längd är högst så lång som den självrisktid som 

avses i 8 kap. mom. 1 och 2 i § 7 i sjukförsäkringslagen 

• undersökningar som krävs av arbetskraftsmyndigheterna 

• utlåtande med anknytning till värnpliktsundersökning 

• Av tjänsterna för frontveteraner och krigsinvalider är mottagnings-

besök hos läkare vid hälsocentralens öppenvård och munhälsovård 

avgiftsfria. Tjänsterna som stöder boende hemma för frontvetera-

ner, öppenvårdstjänsterna för krigsinvalider och rehabiliterings-

tjänsterna för frontveteraner är avgiftsfria.  

• besök hos skol- och studerandehälsovården, skolhälsovårdens 

tjänster som ordnas med stöd av § 16 i hälso- och sjukvårdslagen 

för också dem som har fyllt 18 år 

• besök inom öppenvården med anknytning till mentalvård 

• vård och uppehälle som ges till patienter med andningsförlamning 

samt transporter med anknytning till vården 

• besök inom öppenvården för patienter under 18 år 

• besök inom mödra- och barnrådgivningen 
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• akutvård som ordnas på basis av § 39 och § 40 i hälso- och sjuk-

vårdslagen, bortsett från sjuktransport med anknytning till akut-

vård 

• familjeplaneringsbesök, som inte omfattar sjukvård 

• tjänster som erbjuds vid stödcenter som grundats för sådana offer 

för sexuellt våld, som avses i artikel 25 i Europarådets konvention 

(FördrS 53/2015) som utarbetats för förebyggande och bekämp-

ning av våld riktat till kvinnor och familjevåld 

• undersökningar, vård och uppföljning som ges vid mödraskapspo-

likliniker riktade till gravida missbrukare 

• vård som ges vid verksamhetsenheter inom den psykiatriska öp-

penvården, bortsett från partiellt uppehälle med anknytning till 

den 

• undersökning, vård och läkemedel som ordinerats för vård av en 

allmänfarlig smittsam sjukdom, karantän för person som expone-

rats eller som det finns grundad orsak att misstänka har expone-

rats för en allmänfarlig smittsam sjukdom, isolering av person 

som exponerats för eller som det finns grundad orsak att miss-

tänka har exponerats för en allmänfarlig smittsam sjukdom samt 

läkemedel som ordinerats för vård av en person som har insjuknat 

i en övervakningspliktig smittsam sjukdom, samt undersökning, 

vård och läkemedel som ordinerats för vård och förebyggande av 

HIV-infektion, schanker, gonorré och sexuellt överförbar klamydia-

infektion 

• vaccinationer i enlighet med det nationella vaccinationsprogram-

met 

• mottagningsbesök hos primärvårdens sjukskötare, hälsovårdare 

eller barnmorska 

• socialt arbete, social handledning, social rehabilitering, familjear-

bete, rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor i enlighet med § 

14 i socialvårdslagen (1301/2014) samt sådan övervakning av 

umgänge mellan barn och förälder, som avses med stöttat um-

gänge och övervakade byten i § 27 i samma lag  

• sådan verksamhet och arbetsverksamhet, bortsett från transport 

och måltider, som stöder handikappade personers möjlighet till 

sysselsättning och som avses i § 27 d och § 27 e i socialvårdsla-

gen (710/1982) 

• sådan specialomsorg som avses i lagen angående specialomsorger 

om utvecklingsstörda (519/1977) och sådan transport som avses i 

§ 39 i samma lag; för den utvecklingsstörda personens underhåll 

kan dock en avgift debiteras, bortsett från för partiellt underhåll 

som ges till en person under 16 år och sådant partiellt underhåll 

för ett barn som får undervisning som avses i § 28 i denna lag till 

slutet av det läsår som barnet fyller 16 år 

• sådan omsorg om barn och unga som avses i barnskyddslagen 

(683/83) 
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• sådan service som avses i § 8 1 mom. i lagen om service och stöd 

på grund av handikapp (380/1987), sådan dagverksamhet som 

avses i 2 mom., bortsett från transport och måltider, personlig as-

sistans samt specialservice med anknytning till serviceboende och 

sådana undersökningar som avses i § 11 

• poliklinisk missbruksvård 

• service som genom följande lagar reglerats som välfärdsområdets 

uppgift: äktenskapslagen (234/29), faderskapslagen (700/75), ad-

optionslagen (153/85), lagen om underhåll för barn (704/75), la-

gen angående vårdnad om barn och umgängesrätt (361/83), la-

gen om tryggande av underhåll för barn (122/77) och lagen om 

vissa underhållsbidrags bindande vid levnadskostnaderna 

(660/66) 

• dokument som getts till personen i ärenden som gäller hens soci-

alvård 

• eventuell annan service som enligt lagen är avgiftsfri 

1.4 Nedsättning eller efterskänkning av klientavgiften 

 

En avgift som fastställts för socialvårdsservice och en sådan avgift för 

hälsovårdsservice som bestämts enligt en persons betalningsförmåga 

ska efterskänkas eller nedsättas till den del förutsättningarna för perso-

nens eller familjens försörjning eller förverkligandet av personens 

lagstadgade försörjningsplikt äventyras av att avgiften tas ut. Ansökan 

om nedsättning eller efterskänkning av klientavgiften är primär med 

tanke på utkomststöd. (§ 11 i lagen om klientavgifter inom social- och 

hälsovården) 

 

Ansökan om nedsättning eller efterskänkning av klientavgiften görs med 

en för den avsedd ansökningsblankett eller en fritt formulerad ansökan. 

Av ansökan ska framgå för vilken avgift, från vilket datum och på vilka 

grunder man ansöker om nedsättning eller efterskänkning. Beslut om 

nedsättning eller efterskänkning fattas på basis av fallspecifik prövning.  

 

2 Öppenvården och rehabiliteringstjänster 

  

2.1 Öppenvården 

 

Mottagningsbesök hos läkare vid hälsocentralens öppenvård:  

20,90 euro 

 

  

Besöksavgiften debiteras även för besök genomförda som distansmot-

tagning. Avgiften debiteras för de tre första läkarbesöken under 
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kalenderåret, inklusive besök som genomförts både på distans och på 

plats (§ 7 i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården).  

 

Avgifter för mottagningsbesök hos en läkare vid hälsocentralens öppen-

vård debiteras inte följande grupper:  

 

• personer under 18 år  

• personer som har frontmannatecken, fronttjänsttecken, front-

tecken, veterantecken eller intyg på deltagande i vissa minröj-

ningsuppgifter 

 

Skötarmottagning vid hälsocentralens öppenvård:  

avgiftsfri 

 

Chattmottagning och meddelanden i e-tjänsten Maisa: avgiftsfri 
 

Den brådskande mottagningens jour i Kyrkslätt lör.–sön.: 28,70 

euro 

 

Fotterapi: 

11,60 euro/besök 

 

Näringsterapi: 

11,60 euro/besök eller distansbesök  

 

Mentalvårdsarbete, med dess olika vårdformer, i enlighet med § 27 i 

hälso- och sjukvårdslagen som ordnas i form av öppenvård inom primär-

vården är avgiftsfritt för klienter i alla åldrar (§ 5 lagen om klientavgifter 

inom social- och hälsovården). 

  

2.2 Rehabiliteringstjänster 

 

Fysioterapi och lymfaterapi, ergoterapi för vuxna, talterapi för 

vuxna, neuropsykologimottagning för vuxna, andra eventuella te-

rapier: 

 

Individuellt besök (inkl. direktmottagningen) och distansbesök: 

11,60 euro  

 

Avgifter för gruppbesök och distansgruppbesök :  

1–3 gruppbesök totalt: 11,60 euro  

4–6 gruppbesök totalt: 23,20 euro  

minst 7 gruppbesök totalt: 34,80 euro  

 

Självständig fysioterapeutisk gymträning: 4,00 euro/besök 
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Rehabiliteringsläkare: 20,90 euro/besök  
 

För klienten är sådan rådgivning, undersökning som utreder rehabilite-

ringsbehov och möjligheter och handledning gällande rehabilitering som 

avses i § 29 i hälso- och sjukvårdslagen (§ 5 i lagen om klientavgifter 

inom social- och hälsovården) kostnadsfri. 
 

 

3 Munhälsovården  

 

Klientavgifter för munhälsovård debiteras inte följande grupper: 

 

• personer under 18 år, bortsett från avgift för tandställning som 

tappats bort eller skadats på grund av förfarande i strid med 

bruksanvisningen eller på grund av försummelse 

• personer som har frontmannatecken, fronttjänsttecken, front-

tecken, veterantecken eller intyg på deltagande i vissa minröj-

ningsuppgifter (§ 9 6 mom. i förordningen om klientavgifter inom 

social- och hälsovården). 

 

Bortsett från ovan nämnda grupper är munhälsovården avgiftsbelagd för 

alla. Munhälsovårdens besöks- och åtgärdsavgifter ackumulerar det år-

liga avgiftstaket inom hälso- och sjukvården. Tandtekniska kostnader 

(t.ex. kostnader som orsakas av proteser) omfattas inte av avgiftstaket.  

 

3.1 Grundläggande avgifter och besöksavgifter 

 

Besök Avgift/euro 

Munhygienistens mottagning 10,30 

Tandläkarmottagning 13,30 

Specialtandläkarmottagning  19,50 

(§ 9 i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården) 
 

Hembesök av tandläkare 19,20 

Hembesök av yrkesperson inom 

munhälsovården  

(t.ex. munhygienist) 

12,20 

(§ 3 i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården) 
 

3.2 Åtgärdsavgifter  

 

Åtgärdsavgifter debiteras utöver de grundläggande avgifterna.  
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Röntgenundersökning Avgift/euro  

Tandröntgen 8,50 

Panoramaröntgen av 
käkarna och samtliga 

tänder 

 
19,20 

(§ 9 i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården) 
 

Förebyggande vård: 8,50 euro per besök (SC-gruppen) 

  

Undersökningar, tandkontroller och avgifter för vård av sjukdom: 

För åtgärder debiteras avgifter i enlighet med nedan angivna svårighets-

klasser.  
 

Svårighetsklass  Avgift/euro 

0–2 8,50 

3–4 19,20 

5–7 38,00 

8–10 55,60 

11–  78,00 

(§ 9 i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården) 
 

Protetiska åtgärder:  

Om patienten inte har erlagt avgiften för tandtekniska kostnader med 

anknytning till protetiska åtgärder direkt till tillverkaren, kan kostna-

derna för dessa debiteras till ett belopp som högst motsvarar de verkliga 

kostnaderna (§ 9 i förordningen om klientavgifter inom social- och hälso-

vården).  
 

Protetisk åtgärd: Avgift/euro 

Grundning av protes 55,60 

Lagning av protes 38,00 

Akryldel- och helprotes 186,00 

Kronor och bryggor per tand 186,00 

Skeletterad partialprotes 225,70 

 

Prisexempel: 

 

Besöksavgiften faktureras alltid. Priset på besöksavgiften är: 

• 10,30 euro, 13,30 euro eller 19,50 euro, beroende på mottag-

ningstid 

 

Utöver besöksavgiften debiteras dessutom åtgärdsavgifter. Exempel på 

åtgärdsavgifter:  
 

• Undersökning 8,50 euro, 19,20 euro eller 38,00 euro, beroende på 

undersökningens omfattning 
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• Röntgenundersökning 8,50 euro/bild, OPTG (panoramaavbildning) 

19,20 euro 

• Bedövning 8,50 euro 

• Borttag av tandsten 8,50–55,60 euro/besök 

• Lagning av tand beroende på fyllningens storlek 19,20–55,60 euro 

• Rotfyllning beroende på besökets längd och tanden, från 19,20–

55,60 euro/besök 

• Sedvanlig tandborttagning beroende på svårighetsgrad, från 

19,20–38 euro 

• Kirurgisk borttagning 55,60–78 euro 

• Löstagbar tandprotes (st.) från 186,00 euro + laboratoriekostna-

der 

• Löstagbar delprotes med metallram (st.) 225,70 euro + laboratori-

ekostnader 

• Beroende på hur krävande åtgärderna är, varierar de mellan 

8,50–225,70 euro 

 

3.3 Övriga tandvårdsavgifter 

 

Tandställning som på grund av oaktsamhet har förkommit eller 

skadats: 

Tandtekniska kostnader som orsakas av anskaffning av ny tandställning 

eller lagning av en skadad tandställning debiteras till ett belopp som 

högst motsvarar de verkliga kostnaderna (§ 9 i förordningen om klient-

avgifter inom social- och hälsovården).  
 

Specialmaterial:  

För specialmaterial får endast debiteras en avgift som högst motsvarar 

de verkliga kostnaderna (§ 9 i förordningen om klientavgifter inom 

social- och hälsovården).  

 

Specialsjukvård beträffande mun och käke av specialskäl, polikli-

nikavgift: 

41,80 euro (§ 9 i förordningen om klientavgifter inom social- och hälso-

vården). 

 

Dagkirurgiskt ingrepp 

136,90 euro (§ 8 a i förordningen om klientavgifter inom social- och häl-

sovården). 

 

4 Vård som ges i serie 

 

Vård som ges i serie: 11,60 euro/besök 
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Avgift för vård som ges i serie får debiteras för kontinuerlig dialysbe-

handling, medicinsk rehabilitering (inkl. fysioterapi, ergoterapi, neu-

ropsykologi, konditionsskötare, talterapi) eller annan motsvarande vård. 

Avgift kan även debiteras för följande behandlingar, såvida behandlingen 

inte ges på hälsocentralen: hyposensibilisations-, tal- och röststörnings-, 

strålnings- och cytostatikabehandlingar. Avgift debiteras för personer 

över 18 år och för högst 45 behandlingstillfällen per kalenderår. (§ 11 i 

förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården.) 

5 Läkarintyg eller -utlåtande 

 

Intyg eller utlåtande av läkare och tandläkare: 51,50 euro   

Läkarintyg för att få eller behålla körrätt: 61,80 euro  

(§ 23 i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården) 

 

För intyg eller utlåtanden som hör till vården inom folkhälsoarbetet eller 

för friskintyg som baserar sig på uppgifter som samlats in i samband 

med skol- och studerandehälsovården får ingen avgift tas ut (§ 23 i för-

ordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården). Avgift debite-

ras inte för intyg och utlåtanden från yrkesutbildade personer inom 

hälso- och sjukvården, utom sådana läkarintyg eller läkarutlåtanden som 

klienten behöver för vård eller rehabilitering, för läkemedelsersättning 

med stöd av 5 kap. i sjukförsäkringslagen (1224/2004) eller för påvi-

sande av behovet av sådan kortvarig sjukledighet vars varaktighet är 

högst den självrisktid som avses i 8 kap. 7 § 1 och 2 mom. i den lagen 

(§ 5 i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården). 
 

6 Polikliniska tjänster, hemsjukhus, mobilt sjukhus, utskriv-
ningsteam 

 

Omfattar avgifter för den geriatriska bedömnings- och rehabiliteringskli-

niken samt minnes-, infusions-, efter- och palliativa polikliniken.  

 

Bedömningsbesök på polikliniken: 20,90 euro 

Omfattar läkarens poliklinikmottagning, skötarmottagningen oc terapeut-

mottagningen.  

 

Bedömningsbesök hos sjukskötar- eller terapeutmottagningen: 

avgiftsfri 

 

Läkarens mottagning eller distansmottagning: 20,90 euro.  

Om klienten i samband med besöket på läkarmottagningen under 

samma dag besöker mottagningen hos andra sakkunniga, debiteras end-

ast avgiften för läkarmottagningen.  

 

Sjukskötarmottagning eller -distansmottagning: avgiftsfri 
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Hembesök av läkare: 19,20 euro 

 

Hembesök av annan person (t.ex. sjukskötare): 12,20 euro 

 

Dygnsavgift hemsjukhus: 22,80 euro.  

Ingen avgift debiteras om klienten är klient inom regelbunden hemvård, 

eller om hen omfattas av kort- eller långvarig institutionsvård eller boen-

deservice med heldygnsomsorg, eller om vården är vård av en sjukdom i 

enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar. 

 

Mobilt sjukhus (konsultation, skötarbesök): avgiftsfritt 

 

Bedömningsbesök av utskrivningsteamets sjukskötare eller fysi-

oterapeut:  

avgiftsfritt 

 

Hembesök av sjukskötare i utskrivningsteamet: 12,20 euro 

Hembesök av fysioterapeut i utskrivningsteamet: 12,20 euro 

 

Om en klient inom hemvården besöker jouren och utskrivningsteamet 

skriver ut hen, debiteras inte klienten två avgifter för samma dag.  

 

7 Tjänster som stöder rörlighet (färdtjänst) 

 

7.1 Tjänst i enlighet med socialvårdslagen som stöder rörlighet  

 

Självrisk 3,10 euro/enkelriktad resa.  

Självrisk för 7–17-åringar 1,55 euro/enkelriktad resa. 

För taxiresor ersätts högst 25 euro/resa.   

 

7.2 Tjänst i enlighet med lagen om service och stöd på grund av handi-

kapp som stöder rörlighet  

 

För färdtjänst i enlighet med förordningen om klientavgifter inom social- 

och hälsovården som ordnas för gravt handikappade kan uppbäras högst 

en avgift som motsvarar den avgift som uppbärs i offentlig trafik på or-

ten eller en annan därmed jämförbar skälig avgift (§ 6 i förordningen om 

klientavgifter inom social- och hälsovården).  

 

Färdtjänstens självriskandelar i Esbo- och Grankullaregionen:  

 

Som färdtjänstens självrisk debiteras en avgift i enlighet med HRT:s 

prislista.  
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Enkelriktad resa:  

 

• Vuxen 3,10 euro 

• Barn (7–17 år) 1,55 euro 

 

Arbets- och skolresor i enlighet med periodbiljett för 30 dagar:  

 

• Vuxen 70,60 euro 

• Barn (7–17 år) 35,30 euro 

• Studerande 42,36 euro   

 

Esbos närområde: En resa inom Esboregionen eller från Esbo till Gran-

kulla, Helsingfors, Vanda, Kyrkslätt, Nurmijärvi och Vichtis.  

 

Grankullas närområde: Resa inom Grankullaregionen eller från Grankulla 

till Esbo, Helsingfors, Vanda, Kyrkslätt, Nurmijärvi och Vichtis. 
 

Färdtjänstens självrisker inom Kyrkslätt- och Sjundeåregionen:  
 

Som självrisk debiteras en avgift i enlighet med HRT:s prislista.  

 

Enkelriktad resa: 

 

• Vuxen 2,90 euro 

• Barn 1,45 euro (7–17 år) 

 

Arbets- och skolresor i enlighet med periodbiljett för 30 dagar:  

 

• Vuxen 67,10 euro 

• Barn (7–17 år) 33,55 euro 

• Studerande 40,26 euro   

 

Kyrkslätts närområde: Resa inom Kyrkslättregionen eller från Kyrkslätt 

till Esbo, Grankulla eller Vichtis.  

 

Sjundeås närområde: Resa inom Sjundeåregionen eller från Sjundeå till 

Kyrkslätt, Ingo, Lojo eller Vichtis. 

 

Färdtjänstens självrisker inom Hangö-, Ingå-, Lojo-, Högfors-, 

Vichtis- och Raseborgregionen:  

 

Som färdtjänstens självrisk debiteras en avgift i enlighet med Matkahu-

oltos prislista för resans längd. Även för resor över 100 km debiteras en 

avgift i enlighet med Matkahuoltos gällande priser. 
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 Vuxen  

Resans 

längd, 

övre 

gräns i 

kilometer 

(km) 

22 resors 

pris, euro   
En resas  

pris, 

euro 

Resans 

längd, 

övre 

gräns i 

kilometer 

(km)   

22 re-

sors  

pris, 

euro 

En resas  

pris, 

euro 

6   63,60   2,90  45   185,90   8,45   

9   69,60   3,20   50   200,50   9,11   

12   77,80   3,54   60   234,70   10,67   

16   86,60   3,94   70   267,50   12,16 

 20   101,20   4,60   80   298,30   13,56   

25   117,30   5,33   90   326,70   14,85   

30   136,40   6,20   100   353,10   16,05 

35   154,10   7,00         

40   170,20   7,74         

 
 

 Barn, 7–17 år  

 

 

Resans 

längd, 

övre 

gräns i 

kilome-

ter (km) 

22 resors 

pris, euro    
En resas  

pris, 

euro   

Resans 

längd, 

övre 

gräns i 

kilome-

ter (km)   

22  

resors  

pris, 

euro    

En re-

sas  

pris, 

euro 

6   37,40   1,70 45   109,40   4,97 

9   41,00   1,86 50   118,00   5,36 

12   45,80   2,08 60   138,00   6,27 

16   50,90   2,31 70   157,30   7,15 

 20   59,40   2,70 80   175,40   7,97 

25   68,90   3,13 90   192,10   8,73 

30   80,10   3,64 100   207,70   9,44 

35   90,70   4,12       

40   100,10   4,55       

 

 

Skolresor annorstädes än inom HRT-området: 43 euro/mån.  

(Belopp som motsvarar FPA:s självrisk för skolresor) 

 

Hangös närområde: Resa inom Hangöregionen eller från Hangö till Rase-

borg. 
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Raseborgs närområde: Resa inom Raseborgregionen eller från Raseborg 

till Hangö, Ingå, Lojo eller Salo. 

 

Ingås närområde: Resa inom Ingåregionen eller från Ingå till Raseborg, 

Lojo, Kyrkslätt eller Sjundeå. 

 

Lojos närområde: Resa inom Lojoregionen eller från Lojo till Ingå, Hög-

fors, Raseborg, Salo, Sjundeå, Somero, Tammela eller Vichtis. 

 

Vichtis närområde: Resa inom Vichtisregionen eller från Victis till Hög-

fors, Loppis, Hyvinge, Nurmijärvi, Esbo, Kyrkslätt, Sjundeå eller Lojo. 

 

Högfors närområde: Resa inom Högfors eller från Högfors till Lojo, Lop-

pis, Tammela eller Vichtis.  
 
 

Arbetsresor: 

 

Om arbetsresor beviljas till annan plats än bostadsortens närområden, 

debiteras en självriskandel i enlighet med Matkahuoltos prislista.  

 

Skolresor: 

 

Om skolresor beviljas för annan ort än bostadsortens närområden, debi-

teras inom HRT-området som självriskandel en vid vardera tidpunkten 

gällande studentavgift för 30 dagars periodbiljett. I andra områden än 

ett HRT-område debiteras 43 euro/månad för skolresor.  

 

Skolresor är avgiftsfria för studerande som omfattas av den utvidgade 

läroplikten. Den studerande ska till funktionshinderservicen meddela att 

hen omfattas av den utvidgade läroplikten.   

 

Färdtjänstresor annorstädes än till hemortsregionen: 

 

För färdtjänstresor till annan ort i enlighet med lagen om service och 

stöd på grund av handikapp för gravt handikappade personer debiteras 

en självriskandel   

 

• till ett belopp som motsvarar självrisken för färdtjänst på orten i 

enlighet med lagen om service och stöd på grund av handikapp 

(studier eller permanent boende)    

• I enlighet med Matkahuoltos prislista när det är fråga om se-

mesterresa. Priset på resan fastställs utgående från den kilome-

terbaserade prissättningen för Matkahuoltos årsbiljett på 22 resor. 
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8 Dagverksamhet 

 

Rehabiliterande dagverksamhet för äldre 

 

• Halvdagsverksamhet utan transport (högst 4 timmar): 8,50 euro 

• Halvdagsverksamhet med transport (högst 4 timmar): 14,10 euro 

• Heldagsverksamhet utan transport (minst 4 timmar): 13,00 euro 

• Heldagsverksamhet med transport (minst 4 timmar): 18,60 euro 

 

Halv- och heldagsverksamhetens avgifter omfattar måltider.  

 

• Lagstadgad fri dagverksamhet för närståendevårdare. 11,60 euro. 

Omfattar måltid och transport. 

• Dagverksamhet på distans 5,00 euro 

 

 
 

Dagverksamhet för personer med funktionsnedsättning 

  

För dagverksamhet för personer med funktionsnedsättning debiteras en 

avgift för måltider i enlighet med kapitel 9. Transporten till dagverksam-

heten är avgiftsfri för dagverksamhet i enlighet med lagen angående 

specialomsorger om utvecklingsstörda. I dagverksamhet i enlighet med 

lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda debiteras en färd-

tjänstavgift i enlighet med självriskandelen för färdtjänst i enlighet med 

lagen om service och stöd på grund av handikapp (7 kap.).  

 

• Dagverksamhet i enlighet med lagen om service och stöd på grund 

av handikapp: måltids- och färdtjänstavgifter 

• Dagverksamhet i enlighet med lagen angående specialomsorger 

om utvecklingsstörda: måltidsavgifter, färdtjänst kostnadsfri 

 

Dagverksamhet för mentalvårds- och missbruksklienter 

Måltidsavgifter i enlighet med nedan angivna tabell.  

 

Måltid  Avgift/euro 

Lunch 6,00 

Mellanmål/frukost 2,50 

 

9 Avgifter för måltider och uppehälle inom funktionshinderser-

vicen 

 

Måltidsavgiften debiteras efter förbrukning. Måltidsavgiften tillämpas när 

måltiderna inte ingår i övriga avgifter som klienten betalar.  
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Måltid Avgift/euro 

Frukost 1,60 

Mellanmål 1,60 

Kvällsmål 1,60 

Lunch 4,70 

Middag 4,70 

 

Uppehälle vid boende på enheten samt enhetens centraliserade anskaff-

ningar och användning av gemensamma utrymmen i fråga om boendet: 
 

• Den boendes uppehälle omfattar 1–2 centraliserade anskaffningar 

eller användning av gemensamma utrymmen i den vidstående lis-

tan: 31 euro  

• Den boendes uppehälle omfattar minst 3 centraliserade anskaff-

ningar eller användning av gemensamma utrymmen i den vidstå-

ende listan: 66,50 euro   

 

Centraliserade anskaffningar och användning av utrymmen som tilläm-

pas som grund för klientavgiften är följande: 
 

• boendeenhetens internetanslutning eller dator, som de boende er-

bjuds 

• dagstidningar, tidskrifter i de gemensamma utrymmena 

• städtillbehör, städredskap och rengöringsmedel eller toalettpapper 

• användning av bastu, om användningen inte debiteras i samband 

med hyran eller som en separat bastuavgift 

• användning av sådan tvättmaskin, mangel, torktumlare eller 

torkrum som finns i de gemensamma utrymmena 

• användning av gemensamma hobbyredskap eller hobbylokaler, 

om användningen av dessa inte ingår i hyran 

 

Om användningen av ovan nämnda gemensamma utrymmen samt me-

del och tillbehör avtalas i planen som upprättas med klienten. 

 

Avgiften för uppehälle faktureras om klienten är närvarande minst fem 

dagar på en månad. Avgiften för uppehälle debiteras inte om klienten är 

närvarande mindre än fem dagar. 

 

10 Hemservice för barnfamiljer 

 

Enligt § 19 i socialvårdslagen (1301/2014) avses med hemservice att 

fullgöra eller bistå vid fullgörandet av uppgifter och funktioner som hör 

till boende, vård och omsorg, upprätthållande av funktionsförmågan, 

vård och fostran av barn, uträttande av ärenden samt till det övriga dag-

liga livet. Barnfamiljer har rätt att få sådan hemservice som är nödvän-

dig för att trygga familjens omsorgsuppgift om det inte är möjligt att 
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trygga barnets välfärd på grund av nedsatt funktionsförmåga, förloss-

ning, skada eller annan jämförbar orsak. 

 

I § 10 e i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården fastställs 

avgifter som debiteras för regelbunden och kontinuerlig service som ges 

i hemmet. En avgift debiteras för besök av hemservicens familjearbe-

tare. Hemservicens första bedömningsbesök är avgiftsfritt.  

 

Hemservicen är avgiftsfri: 

 

• För familjer till barn som behöver särskilt stöd under bedömning 

av servicebehov av flera aktörer, under klientskap inom familjeso-

cialarbete i enlighet med socialvårdslagen, och vars servicebehov 

och planen för dess genomförande har registrerats i klientplanen 

• För klienter vars hemservice ordnas i form av en stödåtgärd inom 

barnskyddets öppenvård 

• Utgående från socialarbetarens eller socialhandledarens bedöm-

ning på grund av familjens särskilda situation 

• För klienter för vilka FPA:s grundläggande utkomststöd har bevil-

jats regelbundet 

• För familjer till barn med funktionsnedsättning som behöver sär-

skilt stöd under en period då bedömning görs av flera aktörer eller 

i en situation, där familjen har ett långvarigt behov av regelbun-

den hemservice för barnfamiljer och hemservicen har inkluderats i 

klientplanen. 

 

För hemservice för barnfamiljer debiteras en klientavgift för regelbunden 

hemservice, om klienten får service minst en gång i veckan och servicen 

dessutom beräknas pågå i minst två månader eller om servicen de facto 

har varat i minst två månader (§ 7 b i lagen om klientavgifter inom 

hälso- och sjukvården). 

 

Om klienten söker sig till servicen på nytt under de kommande sex må-

naderna från det att servicen upphörde och den tillfälliga eller regel-

bundna hemservicen har varat i minst två månader och kriterierna för 

regelbunden hemservice, fortsätter servicen som regelbunden.  

 

10.1 Tillfällig hemservice för barnfamiljer  

 

För hemservice för barnfamiljer debiteras en avgift för tillfällig hemser-

vice, om servicebehovet varar i mindre än två månader. Avgiften fast-

ställs i enlighet med längden på det dagliga besöket inom tillfällig hem-

service för barnfamiljer i enlighet med nedan angivna tabell.   
 

Besökslängd Euro/besök 

mindre än en timme 7,00 
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1 timme–mindre än 2 tim-
mar 

10,00 

2 timmar–mindre än 4 tim-
mar 

17,00 

4 timmar–mindre än 6 tim-
mar 

21,00 

mer än 6 timmar 27,00 

 

Om flera besök per dygn görs hos klienten, är avgiften högst 27 euro per 

dygn. 

 

Avgiften för tillfällig hemservice debiteras inte om familjens bruttoin-

komster underskrider den övre gränsen för avgiftsfrihet (se tabellen i ka-

pitel 10.2 Regelbunden hemservice för barnfamiljer). I sådana fall ska 

familjen lämna in sina inkomstuppgifter till enheten som fattar beslut om 

klientavgifter.     

 

Gruppvård i Kyrkslätt: 

• Ett barn: 8,00 euro/besök 

• Två eller fler barn: 16,00 euro/besök 

•  

10.2 Regelbunden hemservice för barnfamiljer  

 

För regelbunden hemservice för barnfamiljer debiteras en månatlig, in-

komstbaserad avgift. Klientavgiften fastställs enligt antalet servicetim-

mar som registrerats i servicebeslutet, klientens betalningsförmåga och 

storleken på familjen. (§ 10 e i lagen om klientavgifter inom social- och 

hälsovården.) Med familj avses personer som lever i gemensamt hushåll 

i äktenskap eller äktenskapsliknande förhållanden samt deras minderå-

riga barn som bor i samma hushåll (§ 2 i förordningen om klientavgifter 

inom social- och hälsovården). 

 

Som inkomster observeras bruttoinkomster som överskrider inkomst-

gränsen. Inkomstgränser fastställs enligt storleken på familjen. Inkomst-

gränserna är följande: 

 

 

 

 

 

 

 

Om antalet personer i familjen är större än sex, höjs inkomstgränsen 

med 356 euro för varje därpå följande person.  

 

Storleken på fa-

miljen, antal per-
soner 

1 2 3 4 5 6 per-

soner 
eller 

fler 

Inkomstgräns, 

euro per månad 

598 1 

103 

1 

731 

2 

140 

2 

591 

2 976 
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Klientavgiften för regelbunden hemservice för barnfamiljer motsvarar det 

belopp av bruttomånadsinkomsterna som överskrider inkomstgränsen 

och som betalningsprocenten i nedan angivna tabell påvisar.  
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Mer information om inkomster som ligger till grund för klientavgiften för 

regelbunden hemservice och avdrag som görs på inkomsterna finns i ka-

pitel 18. 

 

11 Hemvård och stödtjänster 

11.1 Tillfällig hemvård och hemsjukvård 

 

Tillfällig hemvård:  

Besökslängd mindre än 1 timme: 8,00 euro/besök 

Besökslängd mer än 1 timme: 12,20 euro/besök 

 

Högst 24,40 euro debiteras per dygn. 

 

Tillfällig distanshemvård:  

Kontaktbaserad engångsavgift 3,30 euro.  

Högst 16,50 euro debiteras per dygn.  

 

Avgift för tillfällig hem- eller distanshemvård debiteras inte om inkoms-

terna underskrider den övre gränsen för avgiftsfrihet för den regel-

bundna hemvårdsservicen. 

 

Tillfällig hemsjukvård: 

Hembesök av läkare och tandläkare: 19,20 euro 

  Betalningsprocent efter storleken på familjen 

Servicetimmar 

per månad 1 2 3 4 5 

6 per-

soner 
eller 

fler 

6 personer eller 

färre 7,00 7,00 6,00 5,00 5,00 5,00 

7–10 9,00  9,00  8,00  7,00  6,00  5,00  

11–15 10,00  10,00  9,00  8,00  7,00  6,00  

16–20 11,00  11,00  10,00  9,00  8,00  7,00  

21–25 13,00  13,00  11,00  10,00  9,00  8,00  

26–30 15,00  15,00  12,00  11,00  10,00  9,00  

31–35 17,00  17,00  13,00  12,00  11,00  10,00  

36–40 19,00  19,00  14,00  13,00  12,00  11,00  

41–60 20,00  20,00  16,00  14,00  13,00  11,00  

mer än 60 tim-
mar 22,00  22,00  18,00  15,00  13,00  11,00  
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Hembesök av annan person eller klientens besök vid hemvårdens kansli: 

12,20 euro 

 

Högst 36,60 euro debiteras per dygn. Avgifter för tillfällig hemsjukvård 

ackumulerar avgiftstaket. Avgift debiteras inte om klienten är klient inom 

den regelbundna hemsjukvården (§ 3 i förordningen om klientavgifter 

inom social- och hälsovården). Avgift för hemsjukvård debiteras inte av 

frontmannaveteraner.  

 

Hemservicens och hemsjukvårdens bedömningsbesök: avgiftsfritt 

 

Förebyggande kontrollbesök: avgiftsfritt 

 

11.2 Regelbunden hemvård  

 

För regelbunden hemvård debiteras en på klientens inkomster baserad 

månadsavgift i enlighet med § 10 e i lagen om klientavgifter inom social- 

och hälsovården, som fastställs efter antalet servicetimmar som registre-

rats i servicebeslutet, klientens betalningsförmåga och storleken på fa-

miljen. För regelbunden hemvård får debiteras en på klientens inkomster 

baserad klientavgift, om klienten får service minst en gång i veckan och 

servicen dessutom beräknas pågå i minst två månader eller om servicen 

de facto har varat i minst två månader (§ 7 b i lagen om klientavgifter 

inom hälso- och sjukvården).  

 

Regelbunden hemvård inom äldreservice omfattar hemservice, hemsjuk-

vård och maskinell dosering av läkemedel. I den månatliga klientavgiften 

ingår förutom vården, även sådan fortlöpande och regelbunden service i 

enlighet med vårdplanen som är permanent förknippade med vården och 

omsorgen. Exempel på dessa är bland annat hjälp vid måltider och den 

personliga hygienen i hemmet.  

 

Om servicen börjar eller upphör mitt i månaden, debiteras avgiften för 

de dagar som service har fåtts. För frontmannaveteraner är hemvårdens 

service avgiftsfri.  

 

11.2.1 Fastställande av avgift för regelbunden hemvård 

 

Klientavgiften för regelbunden hemvård fastställs enligt antalet service-

timmar som registrerats i servicebeslutet, klientens betalningsförmåga 

och storleken på familjen. Servicetimmarna beaktas i hela timmar så att 

partiella servicetimmar rundas av upp till den närmaste hela timme och 

halva timmar rundas av uppåt. (§ 10 e i lagen om klientavgifter inom 

social- och hälsovården.) 
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Som inkomster beaktas klientens eller klientens och dennes partners 

bruttoinkomster, som har minskats med inkomstgränsen, som fastställts 

efter antalet personer i familjen, och avdrag som fastställs i § 10 g i la-

gen om klientavgifter inom social- och hälsovården. Mer information om 

inkomster som ligger till grund för klientavgiften för regelbunden hem-

vård och avdrag som görs på inkomsterna finns i kapitel 18. 

 

Inkomstgränserna är följande: 

 

 

 

 

 

 

 

Om antalet personer i familjen är större än sex, höjs inkomstgränsen 

med 356 euro för varje därpå följande person.  

 

Klientavgiften för regelbunden hemvård motsvarar det belopp av brutto-

månadsinkomsterna som överskrider inkomstgränsen och som betal-

ningsprocenten i nedan angivna tabell påvisar.  

 

 

 Betalningsprocent efter storleken på familjen 

Servicetimmar 
per månad 1 2 3 4 5 

6 per-
soner 

eller 
mer 

4 timmar eller 
mindre 

6,50 6,50 6,00 6,00 6,00 6,00 

5 8,00 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 

6 9,00 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 

7 10,00 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 

8 11,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 

9 12,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 

10 13,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,00 

11 14,50 13,50 13,50 13,50 13,50 12,00 

12 15,50 14,25 14,00 14,00 14,00 12,00 

13 16,00 15,00 14,50 14,50 14,00 12,00 

14 16,50 15,75 15,00 15,00 14,00 12,00 

15 17,00 16,50 15,50 15,50 14,00 12,00 

16 17,50 17,00 16,00 16,00 14,00 12,00 

17 18,00 17,50 16,50 16,00 14,00 12,00 

18 18,50 18,00 17,00 16,00 14,00 12,00 

19 19,00 18,50 17,50 16,00 14,00 12,00 

20 19,50 19,00 18,00 16,00 14,00 12,00 

21 20,50 19,50 18,50 16,00 14,00 12,00 

Storleken på fa-

miljen, antal per-
soner 

1 2 3 4 5 6 per-

soner 
eller 
fler 

Inkomstgräns, 
euro per månad  

598 1 103 1 731 2 140 2 
591 

2 976 
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22 21,50 20,00 19,00 16,00 14,00 12,00 

23 22,50 20,50 19,00 16,00 14,00 12,00 

24 23,00 21,00 19,00 16,00 14,00 12,00 

25 23,50 21,50 19,00 16,00 14,00 12,00 

26 24,00 22,00 19,00 16,00 14,00 12,00 

27 24,50 22,50 19,00 16,00 14,00 12,00 

28 25,00 23,00 19,00 16,00 14,00 12,00 

29 25,50 23,00 19,00 16,00 14,00 12,00 

30 26,50 23,00 19,00 16,00 14,00 12,00 

31 27,50 23,50 19,00 16,00 14,00 12,00 

32 28,50 23,50 19,00 16,00 14,00 12,00 

33 29,50 23,50 19,00 16,00 14,00 12,00 

34 30,50 23,50 19,00 16,00 14,00 12,00 

35 31,50 23,50 19,00 16,00 14,00 12,00 

36 32,50 23,50 19,00 16,00 14,00 12,00 

37 33,50 23,50 19,00 16,00 14,00 12,00 

38 eller mer 34,50 23,50 19,00 16,00 14,00 12,00 

 

 

När båda partnerna får regelbunden hemvårdsservice eller om bara en 

av partnerna får regelbunden hemvårdsservice, upprättas separata av-

giftsbeslut för klienterna som får hemvårdsservice i enlighet med part-

nernas sammanräknade inkomster och servicetimmar.  

 

Avgift debiteras även för sådana klienter inom hemvården som får ser-

vicen vid byråbesök. För byråbesök debiteras hemvårdens inkomstbase-

rade avgift när klientens besök på byrån är regelbundna och fortlöpande, 

samt besöksavgiften om 12,20 euro för tillfällig hemsjukvård när ser-

vicen är tillfällig.  

 

För sjukhusvård, rehabilitering och annan institutionsvård betalar klien-

ten klientavgiften som debiteras för den ifrågavarande servicen. 

 

Hemvård på distans 

 

Service som ges som hemvårdens distansservice och vårdbehovet regi-

streras i klientens vård- och serviceplan. En klientavgift debiteras för 

hemvårdens distansservice i enlighet med avgiftsgrunderna i vård- och 

serviceplanen samt den tillfälliga eller regelbundna hemvården. 

 

Anordningar, som användningen av hemvårdens distansservice förutsät-

ter, omfattar en leasad surfplatta, i vilken man har installerat program-

met för virtuell omsorgsservice och en fungerande internetanslutning. 
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11.3 Hemrehabilitering  

 

Hemrehabiliteringens bedömningsbesök: avgiftsfritt 

 

Stöd för utskrivning: 8,00 euro/besök. Högst 16,00 euro debiteras per 

dygn. Längden på stöd för utskrivning 1–5 dygn.  

 

Bedömnings- och rehabiliteringsperiod:  

• 46,20 euro/påbörjad vecka 

• 24,00 euro/påbörjad vecka (utan behandlingsbesök) 

 

Rehabiliterings- och bedömningsperiodens längd cirka 4–6 veckor. Om-

fattar även distansbesök. 
 

Rehabilitering på distans: 

1–3 gånger: avgiftsfritt 

4–6 gånger: 11,60 euro per period  

7 gånger eller fler: 23,20 euro per period  

 

Hemrehabiliteringens terapibesök i klientens hem: 11,60 euro/be-

sök. Avgiftsfri för klienter inom hemvård och stöd för närståendevård.   

 

11.4 Tjänster som stöder boende hemma 

 

Stödtjänster för boende hemma är avgiftsfria för frontveteraner.  
 

Klädvårdsservice: 8,50 euro/gång 

 

Badservice:  

Hjälp med att tvätta sig utanför hemmet, utan färdtjänst: 8,50 

euro/gång 

Hjälp med att tvätta sig utanför hemmet, med färdtjänst: 12,50 

euro/gång 

 

Städservice: 30 euro/timme eller servicesedel 

 

Butiksservice med hemkörning: 9,50 euro/gång 

 

Assisterande service:  

För servicen debiteras en engångsavgift enligt servicens varaktighet.  

 

Servicens längd mindre än 2 timmar: 7,40 euro/besök 

Servicens längd 2–4 timmar: 13,90 euro/besök 
 

Trygghetsservice: 
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Avgiften är 3,5 procent av bruttomånadsinkomsterna. Den högsta avgif-

ten är 45 euro/mån. Servicen är avgiftsfri för följande klientgrupper:  

 

• Klienter vars bruttoinkomster underskrider den övre gränsen för 

avgiftsfrihet  

• Frontmannaveteraner 

• Personer som fått boendeservicebeslut av enheten för personer 

med funktionsnedsättning.  

 

Trygghetsservicen omfattar säkerhetsanordningar, larmjour dygnet runt 

och besök av trygghetshjälpare. Det lokaliserande trygghetslarmet om-

fattar dessutom förmedling av positionsdata till kontaktpersoner och vid 

behov en dörrvakt. Ytterligare anordningar enligt separat prissättning. 
 

Måltidsservice:  

 

Måltider hemkörda: 10,50 euro (7,30 euro + färdtjänstavgift 3,20 euro). 

Inkluderar uppvärmning.  

 

Måltid från måltidsautomat: 9,70 euro 

 

Måltid på servicecenter: 7,65 euro 

 

12 Boendeservice  

12.1 Långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg  

 

Serviceboende med heldygnsomsorg omfattar vård och omsorg enligt 

personens individuella behov oberoende av tid på dygnet, verksamhet 

som upprätthåller och främjar funktionsförmågan, måltider, klädvård, 

städning samt verksamhet som främjar delaktighet och socialt umgänge 

(§ 21 c i socialvårdslagen 1301/2014). Långvarigt serviceboende med 

heldygnsomsorg kallades före 2023 för långvarigt intensifierat servicebo-

ende. 

 

För serviceboende med heldygnsomsorg kan en klientavgift som baseras 

på klientens inkomster, om servicen beräknas pågå i minst tre månader 

från det att den inleds eller om servicen de facto har varat i minst tre 

månader (§ 7 b i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården). 

 

I § 7 c i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården fastställs 

avgifterna som debiteras för långvarigt serviceboende med hel-

dygnsomsorg. I § 7 c i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovår-

den föreskrivs även om avgifter som debiteras för långvarig familjevård 

och avgifterna för långvarig familjevård fastställs på motsvarande sätt 
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som avgifterna för långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg (kap. 

13.2 Långvarig familjevård). 

 

För långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg debiteras en klientav-

gift som baseras på klientens inkomster. Klientavgiften är 85 procent av 

klientens nettomånadsinkomster, som har minskats med avdragen. Kli-

enten har kvar månatliga disponibla medel, som motsvarar 15 procent 

av nettoinkomsterna, dock minst 167 euro i månaden. Storleken på de 

disponibla medlen justeras vartannat år i enlighet med förändringen i 

folkpensionsindexet. Belopp som indexjusterats rundas av till närmaste 

hela euro och de börjar gälla från början av året som följer på justering-

såret. (§ 7 c i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården.) 

 

Om klienten omedelbart innan servicen inleds har levt i gemensamt hus-

håll i äktenskap eller under äktenskapsliknande förhållanden och har 

större månadsinkomster än partnern, bestäms klientavgiften på basis av 

partnernas sammanräknade nettomånadsinkomster. Då är avgiften 42,5 

procent av de sammanräknade nettomånadsinkomsterna, från vilka av-

drag i enlighet med § 10 c i lagen om klientavgifter inom social- och häl-

sovården har gjorts. Klienten ska dock ha kvar minsta disponibla medel 

om 167 euro per månad. Om avgiften, som fastställs enligt partnernas 

sammanräknade månadsinkomster, skulle visa sig vara högre än avgif-

ten som fastställs enligt klientens månadsinkomster, får man av klienten 

debitera en avgift som högst motsvarar avgiften som baseras på klien-

tens månadsinkomster. 

 

Med de disponibla medlen betalar klienten sina personliga utgifter, 

såsom självriskandelen för eventuell färdtjänst, kläder, kostnader för te-

lefon och andra eventuella utgifter, som inte ingår i tjänsten. 

 

Om klienten bor i en boendeserviceenhet där hyran inte ingår i klientav-

giften, efterlevs grunderna för klientavgift med undantaget att klienten 

betalar hyran direkt till hyresvärden. Hyran som klienten betalar beaktas 

som avdrag från inkomsterna som utgör grunden till klientavgiften. 

 

Klienten betalar hyra till serviceproducenten för hyresavtalets giltiga da-

gar, även under frånvaro. För sjukhusvård, rehabilitering och annan in-

stitutionsvård betalar klienten klientavgiften som debiteras för den ifrå-

gavarande servicen. 

 

Vad gäller social- och hälsovårdstjänsterna omfattas de boende av den 

offentliga hälso- och sjukvården på samma grunder som personer som 

bor hemma. För boende på boendeserviceenheter ackumuleras kostna-

der inom den offentliga hälso- och sjukvården avgiftstaket för hälso- och 

sjukvården som normalt. För långvarigt serviceboende med hel-

dygnsomsorg och tjänster inom långvarig familjevård debiteras ingen 
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klientavgift av frontmannaveteraner (lagen om rehabilitering av frontve-

teraner 1184/1988). 

 

Mer information om inkomster som ligger till grund för klientavgiften för 

långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg och avdrag som görs på 

inkomsterna finns i kapitel 19.  

 

12.2 Kortvarigt serviceboende med heldygnsomsorg  

 

Klientavgiften för kortvarigt serviceboende med heldygnsomsorg (kort-

varigt intensifierat serviceboende) inkluderar vård och omsorg, måltider, 

stödtjänster, boendekostnader och annat uppehälle. Vården ordnas utan-

för klientens hem och i annan form än som institutionsvård. 

 

• Personer som har fyllt 16 år: 26,00 euro/dygn 

• personer under 16 år: 11,60 euro/dygn. Som klientavgift 

debiteras en avgift motsvarande klientavgiften för närståendevår-

darens lagstadgade ledighet. 

12.3 Krävande serviceboende med heldygnsomsorg   

 

I krävande serviceboende med heldygnsomsorg inom mentalvårds- och 

missbruksservicen (inom krävande intensifierat serviceboende), är klien-

tens minsta disponibla medel lika stor som den grundläggande delen av 

utkomststöd för en ensamboende (532,97 euro per månad 2022). 

  

12.4 Gemenskapsboende 

 

Kortvarig gemenskapsboende: 22,50 euro/dygn 

 

I gemenskapsboende, där klienten får fortlöpande och regelbunden ser-

vice som ges i hemmet, debiteras avgifterna i enlighet med avgiftsgrun-

derna för regelbunden hemvård (kap. 11.2: Regelbunden hemvård). 

Dessutom betalar klienten separat för måltidsservicen. Kostnaden för 

måltidsservicen är 261 per månad. Avgiften omfattar dagliga måltider. 

 

Gemenskapsboende kallades före 2023 för långvarigt serviceboende. Av-

giftsgrunden tillämpas på mentalvårds- och missbrukstjänsternas och 

funktionshinderservicens gemenskapsboende.  

 

Mer information om inkomster som ligger till grund för klientavgiften för 

service som ges i hemmet och avdrag som görs på inkomsterna finns i 

kapitel 18. 
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12.5 Tillfällig inkvartering 

 

Tillfällig inkvartering för mentalvårds- och missbruksklienter: av-

giftsfri 

 

Tillfälligt, nyktert boende för vuxna: avgiftsfritt 
 

12.6 Stödboende  

  

Stödboende ordnas inom mentalvårds- och missbrukstjänsterna, social-

tjänster för vuxna, tjänsterna för funktionsnedsatta och tjänster för 

äldre.  

 

Stödboende för äldre: 24,00 euro/dag. Inkluderar hyra, el och vatten 

samt nödvändig hemvård. Stödtjänsterna faktureras separat.  

 

Stödboende för mentalvårds- och missbruksklienter: avgiftsfritt 

 

Stödboende och långvarigt stödboende för personer med funkt-

ionsvariationer: avgifter för uppehälle och måltider i enlighet med kap. 

9 (Avgifter för måltider och uppehälle inom funktionshinderservicen). 

 

Drogfritt stödboende: avgiftsfritt 
 

 
 

12.7 Boendeträning inom funktionshinderservicen 

 

Klientavgiften debiteras för alla dagar inom perioden, även ankomst- och 

utskrivningsdagarna. 

 

Boendeträning eller boendeövning som varar i mindre än en må-

nad: 14,90 euro per boendedag. Dessutom debiteras avgifterna för mål-

tider och uppehälle enligt förbrukning. 

 

Om boendeträningen, som genomförs på enheten, varar sam-

manhängande i en månad eller mer, debiteras en klientavgift som er-

sätter boendekostnaden 25 000 euro. Avgift debiteras inte om klienten 

har en egen bostad, där hen redan betalar hyra eller bolagsvederlag och 

boendekostnader. Dessutom debiteras avgifterna för måltider och uppe-

hälle enligt förbrukning (kap. 9: Avgifter för måltider och uppehälle inom 

funktionshinderservicen)  
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12.8 Närvårdarens lagstadgade ledighet  

 

För närståendevårdares lagstadgade ledigheter debiteras som avgift 

11,60 per dygn. Avgiften debiteras vuxna och barn. Utöver klientavgiften 

debiteras inga separata avgifter för måltider eller andra tjänster som in-

går i servicepaketet. (§ 6 b lagen om klientavgifter inom social- och häl-

sovården.) 

 

Klientavgift debiteras inte för service som ordnas med servicesedel (§ 12 

i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården) och inte av klien-

ter, vars närståendestöd är en del av servicehelheten serviceboende 

hemma i enlighet med § 8 i lagen om service och stöd på grund av han-

dikapp (1987/380). Fria klientavgifter för närståendevården debiteras 

inte av frontmannaveterander. 

 

12.9 Halvdygnsomsorg  

 

Avgift för halvdygnsomsorg för äldre:  

mindre än 5 timmar 11,40 euro  

5–12 timmar: 22,80 euro 

 

Avgiften inkluderar en måltid, ej transport.  

 

 

12.10  Gemenskapsboende för 

äldre 

 

I gemenskapsboende för äldre, där klienten får fortlöpande och regel-

bunden service som ges i hemmet, debiteras avgifterna i enlighet med 

avgiftsgrunderna för regelbunden hemvård (kap. 11.2: Regelbunden 

hemvård). Dessutom debiteras en avgift för måltider, stödtjänster och 

hyra. Avgift för fortlöpande och regelbunden service som ges i hemmet 

och avgiften för måltider och stödtjänster debiteras inte av frontmanna-

veteraner (lagen om rehabilitering av frontveteraner 1184/1988). 

 

Måltidspaket: 430 euro/mån. 

 

Enstaka måltider: 

• Frukost 1,60 euro 

• Lunch 6,20 euro 

• Kaffe dagtid 1,20 euro 

• Middag 6,20 euro 

• Kvällsmål 1,60 euro 

 

Avgift för stödtjänster:  
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• städning 30 euro/mån.  

• klädvård 36 euro/mån. 

 

13 Familjevård  

 

Familjevård är ordnande av vård eller annan omsorg på hel- eller deltid i 

familjevårdarens privata hem eller hemma hos den vårdade. Välfärdsom-

rådet upprättar ett uppdragsavtal med familjevårdaren eller ett avtal om 

ordnande av familjevård med en privat producent av familjevård (famil-

jevårdslagen 263/2015). 

 

13.1 Kortvarig familjevård 

 

Kortvarig familjevård, personer över 16 år: 26 euro/dygn 

Kortvarig familjevård, personer under 16 år: 11,60 euro/dygn 

 

Kortvarig familjevård för äldre, halvdygn 

(högst 8 timmar dagvård eller högst 12 timmar nattvård): 13 euro/gång 

 

Måltidsavgift debiteras inte separat. 

 

Familjevård på deltid, som ordnas av funktionshinderservicen, är avgifts-

fri för klienten. 

 

13.2 Långvarig familjevård 

 

För långvarig familjevård och professionell familjevård debiteras 

en avgift i enlighet med klientens månadsinkomster. Avgiften är högst 

85 procent av nettomånadsinkomsterna. De disponibla medlen som kli-

enten har kvar är 15 procent av nettomånadsinkomsterna, dock minst 

167 euro per månad. (§ 7 c i lagen om klientavgifter inom social- och 

hälsovården.) Avgiften debiteras såsom beskrivs ovan om servicen be-

räknas pågå i minst tre månader från att den inleds eller om servicen de 

facto har varat i minst tre månader.  

 

Avgifter för långvarig familjevård debiteras på motsvarande sätt som vid 

långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg (kap. 12.1). Mer inform-

ation om inkomster och avdrag som beaktas finns i kapitel 19. 

 

För tjänster inom långvarig familjevård debiteras ingen avgift av front-

mannaveteraner (lagen om rehabilitering av frontveteraner 1184/1988) 

eller för familjevård som ges med stöd av barnskyddslagen (417/2007), 

lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda (519/1977) eller 

service som ordnas på basis av lagen om service och stöd på grund av 
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handikapp (380/1987) (§ 7 b lagen om klientavgifter inom social-och 

hälsovården). 

 

För långvarig familjevård som ordnas med stöd av lagen angå-

ende specialomsorger om utvecklingsstörda (519/1977) debiteras 

klienter som har fyllt 16 år avgifter för uppehälle och måltider i enlighet 

med kapitel 10 (Avgifter för måltider och uppehälle som debiteras inom 

funktionshinderservicen). (§ 4 2 mom. i lagen om klientavgifter inom 

social- och hälsovården) Dessutom debiteras inom långvarig familjevård 

hyra som ersättande boendekostnad till ett belopp om 250 euro. Av per-

soner under 16 år debiteras som ersättning för vård, uppehälle eller 

omsorg barntillägg och handikappbidrag för den tid som familjevården 

varar. Barntillägget debiteras i sin helhet. Handikappbidraget debiteras 

så att klienten har kvar som disponibla medel 15 procent av handikapp-

bidraget, dock minst 167 euro i månaden. 

 

14 Institutionsvård 

14.1 Kortvarig institutionsvård  

 

Kortvarig institutionsvård:  

49,60 euro per vårddag.  

Efter att avgiftstaket har uppnåtts, debiteras 22,80 euro per vårddag 

som avgift för uppehälle inom kortvarig institutionsvård. Någon avgift för 

underhåll debiteras inte av personer under 18 år. (§ 6 a i lagen om kli-

entavgifter inom social- och hälsovården och § 12 i förordningen om kli-

entavgifter inom social- och hälsovården) 

 

Kortvarig bedömnings- och rehabiliteringsperiod för äldre: 49,60 

euro per vårddag. Efter att avgiftstaket har uppnåtts, 22,80 euro per 

vårddag. 

 

Dag- eller nattvård på sjukhus: 22,80 euro per dygn. 

Avgiften debiteras om patienten vårdas antingen endast på dagen eller 

på natten.  

Patienter under 18 år debiteras för högst sju vårddagar per kalenderår 

(§ 13 i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården).  

 

Rehabiliteringsvård (rehabiliteringsvård som ges i form av insti-

tutionsvård till personer med funktionshinder eller utvecklings-

störning): 17,10 euro per vårddag. Avgiftsfri när avgiftstaket har upp-

nåtts. (§ 14 i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovår-

den.) 

 

Undersökning och vård som ges av läkare på tillnyktringsstation: 

besöksavgift 20,90 euro. 
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Avgiftningsvård på avdelning: 49,60 euro per vårddag. Efter att av-

giftstaket har uppnåtts, 22,80 euro per vårddag. 

 

Rehabiliterande institutionsvård inom missbruksvården: 49,60 

euro per vårddag. Efter att avgiftstaket har uppnåtts, 22,80 euro per 

vårddag. 

 

Avgiften för kortvarig institutionsvård för en patient under 18 år debite-

ras för högst 7 vårddagar per kalenderår, varefter vården är avgiftsfri (§ 

12 i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården.)  

 

Avgift för kortvarig institutionsvård debiteras för ankomst-, sjukhusvis-

telse- och utskrivningsdagar. Om klienten förflyttas direkt till en annan 

institution, får den avsändande institutionen inte debitera avgift för den 

dag som klienten förflyttas. (§ 6 a i lagen om klientavgifter inom social- 

och hälsovården och § 12 i förordningen om klientavgifter inom social- 

och hälsovården.) 
 

14.2 Långvarig institutionsvård 

 

Enligt § 7 b får välfärdsområdet debitera avgift för långvarig institutions-

vård om servicen beräknas pågå i minst tre månader från det att den in-

leds eller om servicen de facto har varat i minst tre månader. Avgift får 

debiteras för sådan institutionsvård som avses i § 67 1 mom. i hälso- 

och sjukvårdslagen (1326/2010) eller sådan institutionsservice med hel-

dygnsomsorg som ges vid en verksamhetsenhets institutionstjänster och 

som avses i § 22 i socialvårdslagen (1301/2014).  

 

För långvarigt boende på institution för äldre debiteras avgifter i enlighet 

med avgiftsgrunderna för långvarig institutionsvård.  

 

Klientavgift i enlighet med denna avgiftsgrund får dock inte debiteras för 

sådan medicinsk rehabilitering på institution som avses i § 29 2 mom. 

punkt 7 i hälso- och sjukvårdslagen, sådan rehabilitering på institution 

som avses i § 2 punkt 3 i lagen angående specialomsorger om utveckl-

ingsstörda (519/1977), och inte för sådan institutionsvård som avses i § 

57 i barnskyddslagen (417/2007). 

 

Klientavgift för institutionsvård debiteras som månadsavgift för alla da-

gar inom perioden, även ankomst- och utskrivningsdagarna. Om klienten 

förflyttas direkt till en annan enhet, får den avsändande enheten inte de-

bitera avgift för den dag som klienten förflyttas. (§ 6 a i lagen om klient-

avgifter inom social- och hälsovården och § 12 i förordningen om klient-

avgifter inom social- och hälsovården.) 
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För långvarig institutionsvård debiteras en på klientens inkomster base-

rad klientavgift i enlighet med § 7 c i lagen om klientavgifter inom social- 

och hälsovården. Klientavgiften är 85 procent av klientens nettomånads-

inkomster, som har minskats med avdrag i enlighet med § 10 c i lagen 

om klientavgifter inom social- och hälsovården. Klienten har kvar månat-

liga disponibla medel, som motsvarar 15 procent av nettoinkomsterna, 

dock minst 112 euro i månaden. Om klienten har en partner och båda 

bor på långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg, långvarig familje-

vård eller långvarig institutionsvård, fastställs avgiften på ovan nämnda 

grunder.  

 

Om klienten omedelbart innan servicen inleds har levt i gemensamt hus-

håll i äktenskap eller under äktenskapsliknande förhållanden och har 

större månadsinkomster än partnern, bestäms klientavgiften på basis av 

partnernas sammanräknade nettomånadsinkomster. Då är avgiften 42,5 

procent av de sammanräknade nettomånadsinkomsterna, från vilka av-

drag i enlighet med avgiftsgrunderna har gjorts. Klienten ska dock ha 

kvar disponibla medel om minst 112 euro per månad. Storleken på de 

disponibla medlen justeras vartannat år i enlighet med förändringen i 

folkpensionsindexet. Belopp som indexjusterats rundas av till närmaste 

hela euro och de börjar gälla från början av året som följer på justering-

såret. (§ 7 c i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården.) 

 

Om avgiften, som fastställs enligt partnernas sammanräknade månads-

inkomster, skulle visa sig vara högre än avgiften som fastställs enligt kli-

entens månadsinkomster, får man av klienten debitera en avgift som 

högst motsvarar avgiften som baseras på klientens månadsinkomster (§ 

7 c i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården). 

 

Mer information om inkomster som ligger till grund för klientavgiften för 

långvarig institutionsvård och avdrag som görs på inkomsterna finns i 

kapitel 19. 

 

Av personer under 16 år debiteras som ersättning för vård, uppehälle el-

ler omsorg barntillägg och handikappbidrag för den tid som institutions-

vården varar. Barntillägget debiteras i sin helhet. Handikappbidraget de-

biteras så att klienten har kvar som disponibla medel 15 procent av han-

dikappbidraget, dock minst 112 euro i månaden. 

 

 

15 Barnskyddet 

 

Som ersättning för kostnaderna för familjevård eller institutionsvård som 

ges till barnet som stödåtgärd inom öppenvården, vård utom hemmet el-

ler eftervården, eller kostnader för boendetjänster, får en klientavgift 

som högst motsvarar underhållet fastställas för barnets vårdnadshavare. 
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Storleken på klientavgiften fastställs på samma beräkningsgrunder som 

underhållet. Avgiften delas mellan föräldrarna enligt betalningsförmågan. 

 

Välfärdsområdet kan utan att bekräfta avgiften debitera och lyfta under-

håll som kommer till barnet för den tid under vilken barnet får familje-

vård eller institutionsvård, eller boendetjänster, samt använda det för att 

täcka kostnaderna som orsakas av familjevården, institutionsvården eller 

boendetjänsterna (§ 7 i lagen om klientavgifter inom social- och hälso-

vården). 

 

16 Fastställande av avgifter som fastställs efter betalningsför-

måga 

 

För fastställande av klientavgiften utreds klientens inkomster. Inkomst-

uppgifterna begärs i första hand av klienten eller hens intressebevakare. 

Uppgifterna kan även begäras från andra myndigheter, sammanslut-

ningar och enheter. Inkomstuppgifterna kan till exempel kontrolleras 

med FPA:s förbindelse och skatteförvaltningens inkomstregister. 

 

Enligt § 14 i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården är 

statliga myndigheter, välfärdsområdesmyndigheter, kommunala myndig-

heter och andra offentligrättsliga samfund, Folkpensionsanstalten, Pens-

ionsskyddscentralen, pensionsstiftelser och andra pensionsanstalter, för-

säkringsanstalter, arbetsgivare och arbetslöshetskassor samt servicepro-

ducenter inom social- eller hälsovården skyldiga att på en välfärdsområ-

desmyndighets begäran avgiftsfritt och trots sekretessbestämmelserna 

lämna uppgifter och utredningar om en klients ekonomiska ställning som 

de har i sin besittning och som är nödvändiga vid bestämmandet av kli-

entavgiften, om det välfärdsområde som bestämmer avgiften inte av kli-

enten eller av klientens lagliga företrädare har fått tillräckliga och tillför-

litliga uppgifter för bestämmandet av avgiften. 

 

När avgiften fastställs på basis av de sammanräknade inkomsterna för 

personen som får service och hens partner, tillämpas den ovan nämnda 

rätten att få information också på partnern. Av ovan nämnda instanser 

begärs endast sådana uppgifter som har betydelse för fastställandet av 

klientavgiften. Skyldigheten av ge information gäller även penninginsti-

tut, om välfärdsområdet inte får tillräckliga uppgifter eller utredningar 

från ovan nämnda instanser och om det finns grundad anledning att 

misstänka tillräckligheten eller tillförlitligheten av uppgifterna som klien-

ten eller dennes representant har gett.  

 

Avgifter som fastställs efter klientens betalningsförmåga fastställs som 

tills vidare gällande (§ 10 j i lagen om klientavgifter inom social- och häl-

sovården). Klientavgifter som fastställs efter betalningsförmåga justeras 

årligen. Utöver detta ska avgiften enligt § 10 j i lagen om klientavgifter 
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inom social- och hälsovården justeras på begäran av klienten eller den-

nes representant, eller på initiativ av välfärdsområdet om:  

 

• klientens eller dennes familjs inkomster har förändrats, 

• klientens eller dennes partners rätt till avdrag på inkomsterna har 

förändrats, 

• familjens förhållanden har förändrats, 

• avgiften visar sig vara felaktig. 

• klientplanen som utarbetats för klienten förändras så att det på-

verkar storleken på klientavgiften, eller om 

• välfärdsområdets avgiftsgrunder förändras så att det påverkar 

storleken på klientavgiften.  
 

Om inkomsterna som ligger som grund för fastställandet av avgiften, ska 

klienten eller dennes intressebevakare meddela de förändrade inkomst-

uppgifterna till den myndighet som fattar beslut om klientavgiften. Om 

beslutet om avgiften har baserats på felaktiga uppgifter som getts av kli-

enten eller dennes intressebevakare, kan avgiften korrigeras retroaktivt 

för högst ett år. (§ 10 j i lagen om klientavgifter inom social- och hälso-

vården.) 

 

I lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården 

(812/2000) föreskrivs om klientens och dennes företrädares skyldighet 

att lämna information (12 §) socialvårdsmyndighetens rätt till sekretess-

belagda uppgifter (§ 20–22). 

 

När klienten har använt en tjänst för vilken avgift debiteras jämnstor av 

alla, skickas en faktura till klienten som innehåller anvisningar om änd-

ringssökande. Om avgiften fastställs efter klientens inkomster, skickas 

ett skriftligt avgiftsbeslut jämte anvisningar om ändringssökande till kli-

enten.  

17 Effekten av avbruten service på klientavgiften  

 

Avgift för fortlöpande och regelbunden service som ges i hemmet, lång-

varigt serviceboende med heldygnsomsorg, långvarig familjevård och 

långvarig institutionsvård kan debiteras, även om servicen avbryts tillfäl-

ligt av en orsak som beror på klienten. Om servicen dock avbryts i mer 

än fem dagar, debiteras inte avgift för tiden som överskrider fem dagar. 

Om servicen avbryts av en orsak som beror på välfärdsområdet eller för 

att klienten är inskriven i institutionsvård, debiteras heller inte avgift för 

den ovan nämnda perioden på fem dagar. Om avbrottet i servicen varar 

hela månaden, debiteras inte avgift överhuvudtaget. (§ 10 k i lagen om 

klientavgifter inom social- och hälsovården.) 
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18 Inkomster som ligger till grund för avgift, som debiteras för 

fortlöpande och regelbunden service i hemmet och avdrag som 

ska beaktas 

 

18.1 Inkomster som ligger till grund för klientavgiften 

 

I § 10 f i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården fastställs 

inkomster som ligger till grund för avgift, som debiteras för fortlöpande 

och regelbunden service i hemmet. Klientavgiften fastställs enligt klien-

tens eller klientens och dennes partners månadsinkomster, med beak-

tande av de avdrag på inkomsterna som avses i punkt 18.2. Som grund 

för avgiften beaktas bruttoinkomster. 

 

Som månadsinkomst beaktas klientens och klientens makes eller sambos 

fortlöpande eller årligen återkommande skattepliktiga förvärvs- och kapi-

talinkomster och skattefria inkomster minskat med kostnaderna för in-

komstens förvärvande samt kalkylerad inkomst av skog. Inkomsten är 

fortlöpande när den fortgår i minst tre månader från tidpunkten för fast-

ställande av avgiften.  

 

Om inte den senaste verifierade informationen om klientens skatteplik-

tiga inkomster inte finns tillgänglig, kan man som skattepliktig inkomst 

beakta motsvarande skattepliktiga inkomster, som bekräftats i den sen-

ast inlämnade deklarationen ökat med de procentandelar som Skatteför-

valtningen med stöd av § 6 1 mom. i lagen om förskottsuppbörd 

(1118/1996) fastställer i sina årliga beslut om beräkningsgrund för för-

skottsinnehållning och förskottsuppbörd. 

 

Med kalkylerad skogsinkomst avses den genomsnittliga årliga avkast-

ningen per hektar multiplicerad med skogsmarkens areal, som fastställts 

enligt 7 § 3 mom. i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen 

(1142/2005). Detta belopp minskas med tio procent och skogsbrukets 

räntor. Välfärdsområdet ska på begäran av klienten eller dennes repre-

sentant sänka den kalkylerades skogsinkomsten, om den gårdsspecifika 

årliga avverkningsmöjlighetens monetära nettovärde på basis av utlå-

tande från Skogscentralen eller skogsvårdsföreningen är minst tio pro-

cent lägre än skogsinkomsten. Storleken på nedsänkningen motsvarar 

skillnaden mellan skogsinkomsten och avverkningsmöjlighetens mone-

tära nettovärde. (§ 10 i lagen om klientavgifter inom social- och hälso-

vården.)  

 

Som inkomster beaktas inte ersättningar för kostnader eller andra un-

derstöd eller motsvarande inkomster som har beviljats för ett visst syfte 

och som inte är regelbundna eller fortlöpande, och som inte är skatte-

pliktiga inkomster. Som inkomst beaktas inte sådana skattefria sociala 

förmåner som avses i § 92 i inkomstskattelagen, bortsett från vårdstöd 
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som uppbärs av en person som får underhåll och pension. Veterantillägg 

som utbetalas som en del av vårdstödet till en person som uppbär pens-

ion ska inte beaktas som inkomst. 

 

Om inkomsterna varierar, beaktas som månadsinkomst den genomsnitt-

liga månadsinkomsten för de senaste 12 månaderna. 

 

Exempel på bruttoinkomster som ska beaktas:    

 

• Lön 

• Pensioner 

• Förmåner  

• Stöd för hemvård av barn  

• Skogsinkomst  

• Utdelningsinkomster 

• Ränteinkomster  

• Kapitalinkomster  

• Hyresinkomster (minskat med skötselvederlag och ränta för inve-

steringslån)  

• Underhållsstöd  

• Underhållsbidrag 

• Vårdstöd för person som uppbär pension  

• Utdelningar som utbetalas till aktiesparkonto  

• Avkastning från placeringsfonder som utbetalas årligen  

• Icke-subventionerade pensionsförsäkringars del av pensionen som 

motsvarar avkastning som ackumulerats för kapital 

• Andra fortlöpande eller årligen återkommande personliga inkoms-

ter 

 

Exempel på inkomster som inte beaktas:  

  

• Barnbidrag  

• Studiestöd 

• Vuxenutbildningsstöd  

• Stipendier inom studier och andra motsvarande bidrag  

• Barnförhöjning i enlighet med folkpensionslagen  

• Bostadsbidrag  

• Studiestödets bostadstillägg  

• Militärunderstöd  

• Dagpenning för värnpliktig  

• Handikappbidrag för person under 16 år  

• Handikappbidrag för person som har fyllt 16 år  

• Utkomststöd  

• Veterantillägg  

• Fronttillägg  

• Extra fronttillägg  
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• Avkastning som utbetalas för tillväxtandelar i placeringsfonder, 

som inte utdelas årligen  

• Avkastning på kapital som fåtts från icke-subventionerade pens-

ionsförsäkringar  

• Sjukvårds- och undersökningskostnader som utbetalas från 

olycksfallsförsäkring 

• Ersättning för uppehälle som avses i lagen om Folkpensionsanstal-

tens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner 

• Ersättning för uppehälle i enlighet med lagen om arbetskraftspoli-

tisk vuxenutbildning (763/1990)  

• Ersättningar för kostnader för familjevård  

• Andra motsvarande inkomster, som inte är regelbundna eller fort-

löpande och som inte är skattepliktiga förvärvsinkomster  

 

18.2 Avdrag som görs från inkomsterna 

 

Innan avgiften för fortlöpande och regelbunden service som ges i hem-

met fastställs, kan man i inkomsterna beakta nedan listade avdrag (§ 10 

g i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården). Avdragen görs 

även vid behov på partnerns månadsinkomster, om avgiften fastställs i 

enlighet med partnernas sammanräknade inkomster. 

 

Underhållsskyldighet, faktiska familjeförhållanden och sytning 

 

• Underhållsbidrag som fastställts för personen att betala  

• Andra motsvarande kostnader som beror på personens faktiska fa-

miljeförhållanden 

• Förmån som innehållits för viss tid eller permanent i samband med 

överlåtelse av fast egendom, som personen ska betala i pengar 

(sytning) 

• Sådan gottgörelse som avses i lagen om upplösning av sambors 

gemensamma hushåll (26/2011) och som fastställts av skiftesman 

eller domstol och som personen ska betala i pengar 

 

Arvode för intressebevakare och magistratens revisionsavgift 

 

Intressebevakarens arvode består av ett årligt grundarvode och tilläggs-

arvoden (Statsrådets förordning om storleken på intressebevakarens ar-

vode 696/2012).  

 

Vid fastställande av klientavgiften beaktar man som avdrag på inkoms-

terna den grundläggande avgiften för intressebevakarens arvode (440 

euro eller 280 euro per år) och magistratens revisionsavgift per månad. 

Som arvode för fullmäktige beaktas på motsvarande sätt ett avdrag som 

högst motsvarar den grundläggande avgiften för intressebevakarens 
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arvode som avses ovan. (§ 10 c i lagen om klientavgifter inom social- 

och hälsovården.)   

 

Dessutom beaktas som avdrag på inkomsterna en tilläggsavgift på 200 

euro för åtgärder som orsakas av inledningen av intressebevakningen.  

 

Klienten eller intressebevakaren ska till den som fattat beslutet om kli-

entavgiften meddela om eventuella kostnader som intressebevakningen 

orsakar. 

 

Beaktande av boendekostnader då klienten förflyttas till gemen-

skapsboende 

 

När klienten förflyttas till gemenskapsboende där hen får fortgående och 

regelbunden service i hemmet, ska vid bestämmandet av avgiften från 

klientens inkomster dessutom dras av de faktiska boendeutgifterna (§ 10 

g i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården). Syftet med 

detta är att trygga tillräckligt med tid för klienten att ordna med boen-

det. Kostnader som orsakas av annan bostad än en sådan som används 

för permanentboende beaktas inte som avdrag. Som avdrag från in-

komsterna beaktas klientens andel av boendekostnaderna på följande 

sätt:  

 

För hyresbostad beaktas hyran och den obligatoriska hemförsäkringen 

i enlighet med uppsägningstiden i lagen om hyra av bostadslägenhet till 

slutet av månaden för antagning till boendeserviceenheten samt omedel-

bart efter den för en uppsägningstid om en (1) månad.  

  

För bostadsrättsbostad beaktas som utgift bruksvederlag och obliga-

torisk hemförsäkring för tre (3) månader på ovan nämnda villkor. 

 

Av ägarbostad orsakade utgifter kan beaktas till slutet av månaden för 

antagning till långvarig boendeservice samt omedelbart efter den för 

högst sex (6) månader:  

 

• Som utgifter för egnahemshus beaktas fastighetsskatt för fastig-

heten, rimliga uppvärmnings- och skötselutgifter och fastighetens 

obligatoriska hemförsäkring 

• Som utgift för bostadsaktie beaktas skötselvederlag och bostadens 

obligatoriska hemförsäkring. 

 

19 Inkomster som ligger till grund för långvarigt serviceboende 
med heldygnsomsorg, långvarig institutionsvård och långvarig 

familjevård och avdrag som ska beaktas 
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19.1 Inkomster som ligger till grund för klientavgiften  

 

I § 10 b i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården fastställs 

inkomster som ligger till grund för avgift som debiteras för långvarigt 

serviceboende med heldygnsomsorg, långvarig familjevård och långvarig 

institutionsvård. Klientavgiften fastställs efter klientens månadsinkoms-

ter. Som klientens månadsinkomster beaktas dennes fortlöpande eller 

årligen återkommande inkomster efter förskottsinnehållning och för-

skottsuppbörd minskat med kostnaderna för inkomstens förvärvande och 

skattefria inkomster samt kalkylerad inkomst av skog. Om avgiften fast-

ställs på basis av klientens och dennes partners sammanräknade må-

nadsinkomster, beaktas som månadsinkomst dessutom partnerns mot-

svarande inkomster. 

 

Inkomsten är fortlöpande när den fortgår i minst tre månader från tid-

punkten för fastställande av avgiften. Fortlöpande inkomster är bland an-

nat löne-, pensions- och förmånsinkomster. Uppburna årligen återkom-

mande inkomster är bland annat nettoinkomster från kapital och andra 

tillgångar, såsom utdelningsinkomster och ränteinkomster. Som inkoms-

ter beaktas även utdelningar som utbetalats till aktiesparkonto och av-

kastning från placeringsfonder som utbetalas årligen till klienten. Avkast-

ningar som utbetalats till placeringsfondernas så kallade tillväxtandelar, 

som inte utdelas årligen från fonden, beaktas inte som inkomst.  

 

Vad gäller så kallade icke-subventionerade pensionsförsäkringar, beaktas 

som inkomst den del av pensionen som motsvarar avkastningen, som 

har ackumulerats för det placerade kapitalet. Avkastning på kapital som 

fåtts från icke-subventionerade pensionsförsäkringar beaktas dock inte 

som inkomst.   

 

Som hyresinkomst beaktas hyra som fåtts för bostad minskat med utgif-

terna för förvärv av inkomst. Utgifter för förvärv av inkomst är skötsel-

vederlag och ränta på placeringslån som tecknats för anskaffning av bo-

staden. Amorteringar på placeringslån eller eventuellt företagslån beak-

tas inte som avdrag på hyresinkomster.  

 

Uppburna fortlöpande och årligen återkommande stipendier och premier 

beaktas som inkomster till de delar som de föreskrivs som skattepliktiga 

inkomster i enlighet med § 82 2 mom. i inkomstskattelagen. 

 

Med kalkylerad skogsinkomst avses den genomsnittliga årliga avkast-

ningen per hektar multiplicerad med skogsmarkens areal, som fastställts 

enligt 7 § 3 mom. i lagen om värdering av tillgångar vid beskatt-

ningen (1142/2005). Detta belopp minskas med tio procent och skogs-

brukets räntor. Välfärdsområdet ska på begäran av klienten eller dennes 

representant sänka den kalkylerades skogsinkomsten, om den gårdsspe-

cifika årliga avverkningsmöjlighetens monetära nettovärde på basis av 

https://www.finlex.fi/sv/laki/smur/2005/20051142
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utlåtande från Skogscentralen eller skogsvårdsföreningen är minst tio 

procent lägre än skogsinkomsten. Storleken på nedsänkningen motsva-

rar skillnaden mellan skogsinkomsten och avverkningsmöjlighetens mo-

netära nettovärde. (§ 10 i i lagen om klientavgifter inom social- och häl-

sovården.) 

 

Som inkomster beaktas inte sporadiska inkomster eller inkomster av en-

gångsnatur, ersättningar för kostnader eller andra understöd eller mot-

svarande inkomster som har beviljats för ett visst syfte och som inte är 

regelbundna eller fortlöpande, och som inte är skattepliktiga inkomster.  

 

Som inkomster beaktas inte i § 92 i inkomstskattelagen (1535/1992) av-

sedda skattefria sociala förmåner, bortsett från vårdstöd för en person 

som uppbär handikappbidrag eller pension. Veterantillägg som utbetalas 

som en del av vårdstödet till en person som uppbär pension ska inte be-

aktas som inkomst. Som inkomst beaktas inte heller sådant underhålls-

bidrag för barn som avses i § 4 i lagen om underhåll för barn. 

 

Om inkomsterna för klienten eller dennes partner varierar, beaktas som 

månadsinkomst den genomsnittliga månadsinkomsten för de senaste 12 

månaderna.  

 

Av inkomsterna som ligger till grund för klientavgiften beaktas avdrag i 

enlighet med punkt 19.2. 

 

Exempel på nettoinkomster som ska beaktas:    

  

• Lön   

• Pensioner    

• Förmåner  

• Studiepenning  

• Vuxenutbildningsstöd 

• Stöd för hemvård av barn 

• Handikappbidrag för person som är under 16 år  

• Handikappbidrag för person som har fyllt 16 år 

• Vårdstöd för person som uppbär pension 

• Ränteinkomst   

• Utdelningsinkomst       

• Avkastningsandelar från placeringsfonder    

• Skogsinkomst  

• Hyresinkomster (minskat med skötselvederlag och ränta för inve-

steringslån)  

• Stipendier och premier för studier, till de delar som de är fortlö-

pande eller årligt återkommande och skattepliktiga  

• Andra fortlöpande eller årligen återkommande personliga inkoms-

ter 
 

https://www.finlex.fi/fi/laki/smur/1992/19921535
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Exempel på inkomster som inte beaktas:  

  

• Barnbidrag      

• Barnförhöjning i enlighet med folkpensionslagen  

• Bostadsbidrag  

• Studiestödets bostadstillägg 

• Militärunderstöd 

• Dagpenning för värnpliktig 

• Fronttillägg 

• Extra fronttillägg 

• Veterantillägg 

• Underhållsbidrag eller underhållsstöd som utbetalas till minderårig  

• Stipendier och premier av engångsnatur för studier  

• Utkomststöd   

• Sjukvårds- och undersökningskostnader som utbetalas från 

olycksfallsförsäkring 

• Sådana kostnader för uppehälle som avses i lagen om Folkpens-

ionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenning-

förmåner  

• Familjevårdens ersättningar  

19.2 Avdrag som görs från inkomsterna  

 

Innan avgiften för långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg, lång-

varig familjevård och långvarig institutionsvård fastställs, ska klientens 

månadsinkomster minskas med avdrag i enlighet med § 10 c i lagen om 

klientavgifter inom social- och hälsovården. Avdragen görs även vid be-

hov på partnerns månadsinkomster, om avgiften fastställs i enlighet med 

partnernas sammanräknade inkomster.  

 

Från inkomster som ligger till grund för klientavgiften för långvarigt ser-

viceboende med heldygnsomsorg och långvarig familjevård görs avdrag 

även i enlighet med § 10 d i lagen om klientavgifter inom social- och häl-

sovården.   

 

Underhållsskyldighet, faktiska familjeförhållanden och sytning  
 

• Underhållsbidrag som fastställts för personen att betala. Under-

hållsbidrag dras inte av om mottagaren av underhållsbidraget är 

klientens make/maka, med vilken klienten har levt i gemensamt 

hushåll omedelbart innan boendeservicen inleddes 

• Andra motsvarande kostnader som beror på personens faktiska fa-

miljeförhållanden 

• Förmån som innehållits för viss tid eller permanent i samband med 

överlåtelse av fast egendom, som personen ska betala i pengar 

(sytning) 
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• Sådan gottgörelse som avses i lagen om upplösning av sambors 

gemensamma hushåll (26/2011) och som fastställts av skiftesman 

eller domstol och som personen ska betala i pengar 
 

Arvode för intressebevakare och magistratens revisionsavgift 

 

Intressebevakarens arvode består av ett årligt grundarvode och tilläggs-

arvoden (Statsrådets förordning om storleken på intressebevakarens ar-

vode 696/2012).  

 

Vid fastställande av klientavgiften beaktar man som avdrag från inkoms-

terna den grundläggande avgiften för intressebevakarens arvode (440 

euro eller 280 euro per år) och magistratens revisionsavgift per månad. 

Som arvode för fullmäktigen beaktas på motsvarande sätt ett avdrag 

som högst motsvarar den grundläggande avgiften för intressebevakarens 

arvode som avses ovan. (§ 10 c i lagen om klientavgifter inom social- 

och hälsovården.) 

 

Dessutom beaktas som avdrag på inkomsterna en tilläggsavgift på 200 

euro för åtgärder som orsakas av inledningen av intressebevakningen.  

 

Klienten eller intressebevakaren ska till den som fattat beslutet om kli-

entavgiften meddela om eventuella kostnader som intressebevakningen 

orsakar. 
 

Utgifter som orsakas av bostaden  

 

I enlighet med § 10 c i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovår-

den minskas från klientens inkomster de faktiska bostadskostnaderna för 

den föregående bostaden vid inledningen av det långvariga serviceboen-

det med heldygnsomsorg, den långvariga familjevården eller den långva-

riga institutionsvården. Kostnader som orsakas av annan bostad än en 

sådan som används för permanentboende beaktas inte som avdrag. Som 

avdrag från inkomsterna beaktas klientens andel av boendekostnaderna 

på följande sätt:  

 

För hyresbostad beaktas hyran och den obligatoriska hemförsäkringen 

i enlighet med uppsägningstiden i lagen om hyra av bostadslägenhet till 

slutet av månaden för antagning till den långvariga servicen samt ome-

delbart efter den för en uppsägningstid om en (1) månad.  

  

För bostadsrättsbostad beaktas som utgift bruksvederlag och obliga-

torisk hemförsäkring för tre (3) månader på ovan nämnda villkor. 

 

Av ägarbostad orsakade utgifter kan beaktas till slutet av månaden för 

antagning till långvarig service samt omedelbart efter den för högst sex 

(6) månader:  

https://www.finlex.fi/sv/laki/smur/2011/20110026
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• Som utgifter för egnahemshus beaktas fastighetsskatt för fastig-

heten, rimliga uppvärmnings- och skötselutgifter och fastighetens 

obligatoriska hemförsäkring 

• Som utgift för bostadsaktie beaktas skötselvederlag och bostadens 

obligatoriska hemförsäkring. 

 

Utsökning  

 

Personens utmätning av återkommande inkomster beaktas i regel inte 

som avdrag. I undantagsfall kan den beaktas, om underlåtenheten att 

beakta utmätningen skulle orsaka klienten en utmätningsbar klientav-

giftsskuld.  
 

Boendeservicens hyra och läkemedelskostnader vid långvarigt 

serviceboende med heldygnsomsorg och familjevård 

 

Från inkomsterna som ligger till grund för klientavgifterna minskas rim-

liga boendekostnader, som orsakas av långvarigt serviceboende med 

heldygnsomsorg. Som utgifter beaktas hyran för boendeserviceenheten 

och eventuella separata utgifter för vatten och el. Från boendekostna-

derna som ska beaktas minskas bostadsbidrag som utbetalas till klien-

ten. (§ 10 d i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården.) 

 

Från inkomsterna som ligger till grund för klientavgiften görs avdrag för 

kostnader för läkemedel, kliniska näringspreparat och bassalvor som har 

ordinerats av en yrkesperson inom hälso- och sjukvården, för vilka klien-

ten med stöd av sjukförsäkringslagen är berättigad att få ersättning. Lä-

kemedelskostnader minskas på basis av utredningen, som klienten eller 

dennes representant har lämnat in, från inkomsterna som ligger till 

grund för fastställandet av avgiften och i enlighet med läkemedelskost-

naderna som klienten orsakas, dock högst till det belopp som motsvarar 

den årliga självrisken som avses i § 8 kap. 5 i sjukförsäkringslagen 

(49,35 euro per månad 2022). Kostnader för andra ersättningsgilla läke-

medel, kliniska näringspreparat eller bassalvor än de som avses i sjuk-

försäkringslagen minskas på begäran av klienten eller dennes represen-

tant till de delar som yrkespersonen inom hälso- och sjukvården, som 

ordinerat dem, bedömer att de är nödvändiga för klientens hälsa. (§ 10 

d i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården.)  

 

Tryggande av utkomsten för maka/make och barn som kvarblir 

hemma vid inledningen av långvarig institutionsvård  

 

I enlighet med § 15 i förordningen om klientavgifter inom social- och 

hälsovården ska det utredas om klienten innan anstaltsvården inletts har 

levt i gemensamt hushåll i äktenskap eller äktenskapsliknande 
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förhållande eller om klienten har minderåriga barn vars underhåll har va-

rit helt eller delvis beroende av klientens inkomster.  

 

Utgående från utredningen ska avgiften vid behov fastställas med beak-

tande av bestämmelserna i §7 c 2 mom. i lagen om klientavgifter inom 

social- och hälsovården (fastställande av avgiften på basis av makarnas 

sammanräknade inkomster) och § 10 c (avdrag från inkomsterna), ju-

sterat lägre, så att utkomsten för personen och barnen som levt i ge-

mensamt hushåll tryggas.  

 

I utredningen ska även beaktas vad som föreskrivs i § 3 2 mom. i lagen 

om underhåll för barn (704/1975) om vårdnadshavarnas ansvar för kost-

nader som orsakas av utbildning för ett myndigt barn. För kostnader 

som orsakas av utbildning för ett myndigt barn ska uppvisas ett av bar-

natillsyningsmannen bekräftat avtal om utbildningsbidrag eller ett dom-

stolsbeslut. 

 
 

20 Avgifter som debiteras personer som bor utanför Finland  

 

Om klienten inte har en hemort i Finland, debiteras hen en avgift i stor-

lek med kostnaderna som orsakas välfärdsområdet av hälso- och sjuk-

vårdstjänsterna som ges till hen, såvida inget annat föranleds av ett in-

ternationellt fördrag som är bindande för Finland eller Europeiska union-

ens lagstiftning. 

 

Ovan nämnda avgifter debiteras inte för i § 44, § 45 1 mom. och § 47 i 

lagen om smittsamma sjukdomar avsedda vaccinationer, undersökningar 

som ges för att förhindra spridningen av en allmänfarlig smittsam sjuk-

dom samt sådan i § 50 i hälso- och sjukvårdslagen avsedd brådskande 

vård samt läkemedel som ordinerats för vård av en allmänfarlig smitt-

sam sjukdom, undersökning och vård av samt läkemedel som ordinerats 

för vård av gravida HIV-positiva personer, bortsett från personer som 

uppehåller sig tillfälligt i Finland samt personer som får ersättning för 

kostnaderna med stöd av någon annan lag eller på basis av en försäk-

ring. (§ 13 i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården.) 


